
Uchwała nr VIII/108/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 28 kwietnia 2003r. 

 
 

zmieniająca uchwałę Nr VI/68/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 marca 
2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2003r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 41 pkt 5  usta-
wy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
§ 1. W uchwale Nr VI/68/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 marca 2003r. w 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2003r., dokonać zmian w załączniku, poprzez na-
danie pkt. I. ust. 2 lit. a następującego brzmienia:  
„Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
- pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji Miej-

skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- rozpatruje wnioski o dotacje dla podmiotów realizujących ww. Program,  
- opiniuje akty prawne dotyczące problematyki alkoholowej w mieście,  
- opiniuje wnioski o zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwa-
łami Rady Miejskiej Katowic, 

- podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu 
osób uzależnionych od alkoholu. 
Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Komisji, w 
wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w art. 4 ust 1 
Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1769/” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
        Przewodniczący 
           Rady Miejskiej Katowic 
 
 
          Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 Miejskim Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2003r. przyjęty uchwałą Nr VI/68/03 Rady Miejskiej Katowice z dnia 10 marca 2003r. 
przewidywał wynagrodzenie wyłącznie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wchodzących w skład Terenowego Zespołu ds. Leczenia Odwy-
kowego. Zespół ten prowadzi rozmowy motywujące do leczenia odwykowego, z osobami 
zgłaszanymi do Komisji z powodu problemu alkoholowego.  
 Pozostali członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Miasta Katowice lub 
miejskich placówek budżetowych oraz dwoje radnych Rady Miejskiej Katowic uczestniczy-
li w posiedzeniach nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Taki zapis dotyczą-
cy wynagradzania członków Komisji, wg których większa część członków Komisji nie po-
biera żadnych wynagrodzeń, został zakwestionowany przez Wydział Prawny i Nadzoru 
Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany w zapisie  
pkt. I. ust 2 lit. a., po wprowadzeniu  której wszyscy członkowie Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych będą pobierali wynagrodzenia za udział w posie-
dzeniach Komisji.  

Posiedzenia dotyczące spraw związanych z opiniowaniem Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ofert dotyczących jego realizacji 
oraz sprawozdania z jego realizacji odbywają się kilka razy w roku. Z tego powodu zmia-
na w programie nie powinna pociągać za sobą konieczności zmian w planie budżetowym. 


